
La data de 05.06.2020, în jurul orei 18:30, în

satul Fetești, r-nul Edineț, în gospodăria dnei

Paulina COJOCARI (a. n. 1953), a avut loc un

caz de electrocutare a cetățeanului BALINT

Serghei Anton, anul nașterii 1970, cetățean

român, domiciliat în or. Huși, jud. Vaslui,

România, bucătar de specialitate, care activa într-

un restaurant din or. Chișinău, care s-a soldat  cu

decesul pătimitului.

Buletin informativ
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C U  P R I V I R E  L A  C I R C U M S T A NȚE L E  E L E C T R O C U TĂR I I  P O P U L AȚ I E I  

Î N  I N S T A L AȚ I I L E  E L E C T R I C E

A G E NȚ I A  N AȚ I O N A LĂ  P E N T R U  R E G L E M E N T A R E  Î N  E N E R G E T I CĂ

foto ANRE
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Încălcările prevederilor DNT ce au cauzat

accidentul:

1. pct. Б 2.1.2, pct. Б 2.3.1, pct. Б 3.10.1

Normele de protecție a muncii la

exploatarea instalațiilor electrice ale

consumatorilor (NPMEIEC)–(Правила
Техники Безопасности при
Эксплуатации Электроустановок
Потребителей,), neîndeplinirea

măsurilor tehnice care asigură securitatea

lucrărilor efectuate în instalații electrice

cu scoaterea tensiunii;

2. pct. 6.6.28 NAIE ed.7 (ПУЭ) – Norme

pentru Amenajarea Instalaţiilor Electrice 

 Правила Устройства
Электроустановок.), neîndeplinirea

obligativității conectării întrerupătorului

monopolar în circuitul conductorului fazic.

foto ANRE

foto ANRE

 

În vederea excluderii cazurilor similare pe viitor se vor întreprinde  următoarele măsuri:

1.În baza art. 14, alin. 1, lit. (e) din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică, deconectarea imediată a

conductorului VVG-3×2,5 mm2 din cutia de distribuție, amenajat cu încălcarea documentelor normativ

tehnice, care poate provoca electrocutări sau poate pune în pericol viața ori sănătatea oamenilor;

2.Înlăturarea imediată a neajunsurilor indicate la pct. 3;

3.Interzicerea utilizării conductoarelor cu două fire în rețeaua monofazată cu cumularea funcțiilor

conductorului nul de protecție PE și conductorului nul de lucru N într-un singur conductor PEN, conform

cerințelor pct. 1.7.132 NAIE ed.7; 

4. Divizarea funcțiilor conductorului PEN în conductorul nul de protecție PE și conductorul nul de lucru N;

5. Efectuarea lucrărilor de amenajare a rețelelor electrice doar de personal electrotehnic autorizat. 



În cadrul examinării la fața locului a circumstanțelor producerii accidentului și conform explicației dnei

Paulina COJOCARI și a dlui Vadim BALTĂ, nepotul acesteia, s-a constatat că, la data de 05.06.2020, cet.

Serghei BALINT, împreună cu dl Vadim BALTĂ, efectuau lucrări de montare a două corpuri pentru

iluminarea stradală de tip LED pe suporturile metalice a unui gard metalic amplasat între grădină și curte,

proprietate a dnei Paulina COJOCARI.

Lucrarea dată, accidentatul a început-o cu instalarea pe sârma de sus (aproximativ la înălțimea de h = 2,2 m) a

gardului metalic a unui conductor de tip VVG-3×2,5 mm2 pentru alimentarea cu energie electrică a corpurilor

de iluminare stradală de tip LED. Acest conductor anterior a fost conectat (la momentul examinării

deconectat) la o cutie de distribuție instalată în exterior pe peretele casei de locuit, iar conductorul nul fiind

conectat prin întrerupătorul monopolar cu 2 clape de tip BC10-2-0-ЛБ, 10 A/250 V, amplasat lângă ușă, pe

același perete.                       

După finalizarea lucrării de instalare a cablului dat, accidentatul a început efectuarea lucrărilor de sudare a 2

suporturi pentru instalarea corpurilor de iluminare. De menționat că, lucrările de sudare și montare se

efectuau la înălțime (aproximativ 2,4 m), de pe o scară metalică (fabricată de uzină), instalată lângă gardul

metalic.

La finalizarea lucrărilor de sudare, accidentatul aflându-se pe scară și instalând pe primul suport corpul de

iluminare, aproximativ la orele 18:20-18:35, a început lucrările de conexiune a acestui corp de iluminare. La

un moment dat, accidentatul la tentativa de curățare a izolației conductorului  VVG-3×2,5 mm2, care se afla

sub tensiune și având contact direct cu părțile metalice ale gardului, a fost electrocutat și a căzut peste gard în

grădină.  Auzind strigăt și zgomot, dl Vadim BALTĂ a conștientizat că unchiul său se află sub acțiunea

curentului electric și în mod operativ a deconectat aparatul de protecție din cutia de evidență a energiei

electrice și a solicitat ajutorul dnei Paulina COJOCARI, care imediat a chemat Serviciul medical de urgență

din localitate.

În scurt timp, la strigătele de ajutor au venit și alți vecini, inclusiv dna Ludmila SEU, care este lucrător

medical și care prima a acordat ajutor medical pătimitului până la venirea ambulanței.     

Medicii din localitate au continuat resuscitarea pătimitului până la venirea altei ambulanțe a Serviciului

medical de urgență din or. Edineț, medicii căreia au și constatat decesul accidentatului BALINT Serghei.

Casa de locuit se alimentează cu energie electrică de la stâlpul nr. 7 al LEA-0,4 kV, fiderul nr. 3  de la PT-

165/250 kVA, aparat de protecție în cutia de evidență de tip BA 47-29/1P/B25. Curentul de scurt circuit

calculat Is.c. = 385 A. Divizarea conductorului PEN în conductorul nul de lucru N și conductorul nul de

protecție PE nu este efectuată. 

Conform certificatului medical constatator al decesului nr. 179 din 05.06.2020, emis de medicul dl VREMEA

Sava, expert judiciar medico-legal din or. Edineț, cauza decesului este electrocutare cu curent electric tehnic.
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Circumstanțele accidentului
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iluminare, prin conectarea directă a conductorului fazic la rețeaua de alimentare cu energie electrică a casei de

locuit, în lipsa aparatului de comutație și/sau protecție, ce a condus la prezența tensiunii în momentul

conexiunii corpului de iluminare. De menționat, că doar conductorul nul de lucru N a fost conectat prin

întrerupător (decuplat în momentul lucrărilor), pe care și s-a bazat accidentatul, considerând lipsa tensiunii la

locul de lucru. Conductorul nul de protecție PE nu a fost utilizat, dat fiind faptul că nu este efectuată divizarea

conductorului PEN.

- lipsa cunoștințelor elementare despre pericolul ce-l prezintă curentul electric.

- executarea lucrărilor în instalația electrică de către persoane necalificate și neautorizate;

- nerespectarea cerințelor minime de securitate electrică la efectuarea lucrărilor în instalația electrică;

- neîndeplinirea măsurilor tehnice, care asigură securitatea lucrărilor efectuate în instalațiile electrice cu

scoaterea tensiunii (p. Б 2.3.1 NPMEIEC);

- neîndeplinirea măsurilor de prevenire a căderii (p. Б 3.10.1 NPMEIEC), la efectuarea lucrărilor de montare

de către accidentat la înălțime; 

- conectarea incorectă în cutia de distribuție a conductorului de tip VVG-3×2,5 mm2, pentru alimentarea cu

energie electrică a corpurilor de iluminare, prin conectarea directă a conductorului fazic la rețeaua de

alimentare cu energie electrică a casei de locuit, în lipsa aparatului de comutație și/sau protecție, ce a condus

la prezența tensiunii în momentul conexiunii corpului de iluminare. De menționat, că doar conductorul nul de

lucru N a fost conectat prin întrerupător (decuplat în momentul lucrărilor), pe care și s-a bazat accidentatul,

considerând lipsa tensiunii la locul de lucru. Conductorul nul de protecție PE nu a fost utilizat, dat fiind faptul

că nu este efectuată divizarea conductorului PEN.

-  lipsa cunoștințelor elementare despre pericolul ce-l prezintă curentul electric.

foto ANRE

foto ANRE

Cauzele accidentului:

-  executarea lucrărilor în instalația electrică de

către persoane necalificate și neautorizate;

- nerespectarea cerințelor minime de securitate

electrică la efectuarea lucrărilor în instalația

electrică;

- neîndeplinirea măsurilor tehnice, care asigură

securitatea lucrărilor efectuate în instalațiile

electrice cu scoaterea tensiunii (p. Б 2.3.1

NPMEIEC);

- neîndeplinirea măsurilor de prevenire a căderii

(p. Б 3.10.1 NPMEIEC), la efectuarea lucrărilor

de montare de către accidentat la înălțime;

- conectarea incorectă în cutia de distribuție a

conductorului de tip VVG-3×2,5 mm2, pentru

alimentarea cu energie electrică a corpurilor de 
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În scopul lichidării cauzelor accidentului se recomandă de a 

implementa următoarele:

a)  Executarea măsurilor menționate la pct. 4.     
Termen – imediat;
Responsabil – dna Paulina COJOCARI, proprietarul casei de locuit.

b)  Informarea populației cu privire la circumstanțele producerii accidentului, precum și cu măsurile de
prevenire a accidentelor similare.       
Termen – permanent;
Responsabil – Serviciul Teritorial Edineț al ANRE.             
       
c)  Emiterea Buletinului Informativ cu privire la circumstanțele cazului de electrocutare în instalațiile
electrice. 
Termen – până la 05.08.2020; 
Responsabil – Serviciul Teritorial Edineț și SDNSE al ANRE.

d)  În cadrul efectuării controalelor tehnice a instalațiilor electrice din localități, inspectorii vor aduce la
cunoștință administrației publice locale și populației prevederile Regulamentului privind
protecția rețelelor electrice. 
Termen – permanent.
 Responsabil – Departamentul supraveghere energetică.

 

Departamentul supraveghere energetică 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică


